
ה קבוצת ושל ביג׳י של
 בשקדנות הכין אף זה לצורך ו.
 אם אשר חירום, חוקי של מה

 כמה מהאזרח ליטול הם עלולים קו,
האלמג־ והמשפטיות העתונאיות ויותיו

ביותר. ריות
 אשר האיש גם הינו כהן חיים אולם

ה שורת ראשי עם נלבבים קשרים קיים
 חוברת תוכן על אישית עבר ואף מתנדבים
 מפא״י מראשי כמה שפורסמה. לפני השורה,

ש האינפורמציה מקור כי מזמן חשדו אף
 אלא היה לא המתנדבים. לשורת הסתננה
זו. בידידות
 נסיונות נעשו פעם לא התקפות. שתי

 המשפטי היועץ את לסלק הממשלה,. בתוך
 השרים כוחם את ניסו ראשונים, מתפקידו.

 התלוננו הם שנים. שלוש לפני הדתיים,
מנד,י־ כמה נגד כהן חיים של פעולותיו

 חנן זה הוא מי לדעת ביקשו לכנסת, שבוע
 היועץ לו העניק זכות ובאיזה רפפורט,
 בשעת נוכח להיות הרשות את המשפטי

מפ של הקדשים בקודש מדוקדק - חיפוש
לגתם.

 בשיתוף הדתיים המסתערים פעלו הפעם
 היה ונראה מפא״י. ראשי עם הדוק פעולה

 שהיועץ הזמן שהגיע החליטה מפא׳׳י כי
 בעל יהיה לא ישראל ממשלת של המשפטי

תפ את למלא יטיב לדעתם, נשמות. שתי
פשוטה. מפאי״ית נשמה בעל אדם גם קידו

אדם דרכי
מפלגה מקי□ צפתי

מא קהל מלא היה מוגרבי קולנוע אולם
 ושבים, עוברים מרוב המו המעברים זינים.

בנואם, עיניהם במו ולחזות להקשיב שנכנסו

צפתי מפלגה מייסד
להזהיר גס חייב המלך

 עיסקות של רשת שהקימו דתיים, גיס
 בכל דרשו השרים מפוקפקות. כספיות

 חסר־ המשפטי היועץ את להחליף תוקף
 חסינות את לכבד ידע לא אשר הטאקט,

 היו לא מפא״י שרי אך הקואליציה. עסקני
קיצוני. כה לצעד עדיין מוכנים

 והוא יותר, רציני היה השני הנסיון
 התנפחות לאחר נעשה הוא הצליח. כמעט
 מראשי כמה אשר התנפחות קסטנר, פרשת
 במקרה לגמרי נוצרה לא כי חשדו מפא״י
 הסילוק תובעי בראש כהן. חיים על־ידי

 שרת, משה אז, של הממשלה ראש עמד
 מפא״י מוסדות של להכרעתם הובא והעניין

הפנימיים.
 בוקר, בשדה אז שישב בן־גוריון, דויד

 הסילוק. בעד קולו את הוא אף צירף
 שלו, המכתבים בלוק מתוך דף תלש הוא

בממ מסא״י לחברי הודעה עליו שירטט
 כה עד נשמר תוכנה אשר הודעה — שלה

 כהן חיים מכתב: באותו ביג׳י קבע בסוד.
 יציב. לא אך מצויין, יוריסט אמנם הוא

צי תחושה וחסר תמים הוא לזאת נוסף
 המשפטי שהיועץ לכך הגורם דבר בורית,
 ומסבך שונים, בעניינים להסתבך מרבה

כולה. הממשלה את אתו
להעברתו, תוקף בכל התנגד כהן חיים

ב החוץ, בשרות דיפלומטי לתפקיד לא גם
 תתפרש כזאת העברה כל כי הטעימו
 ידידו של תמיכתו בזכות רק מחפיר. כסילוק

 חיים נשאר בהתפטרות, .שאיים רוזן, פנחס
בתפקידו. כהן

 נפתחה השבוע משותפים. תחמושת
תח המשפטי. היועץ נגד שלישית התקפה
 בית־ה־ מאולם נלקחה המסתערים מושת
 בנדי- פוזרה שם בתל־אביב, המחוזי משפט

 כהן, של שותפיו על־ידי דוזקא בות־לב
בן־גוריון. עמום במשפט להעיד שהופיעו

יחז עדות של הגדולות ההפתעות אחת
הת היתד, למשל, משפט, באותו סהר קאל

 המשפטי. היועץ על הבלתי־מוסוית קפתו
 הכללי המפקח הטיל ושרק, כחל כל ללא
מפוק תיקים עשרות לסגירת האחריות את

 הגיש השאר, בין המשפטי. היועץ על פקים
 במרכז נערך אשר חיפוש של פרוטוקול
 על בו, השתתפו ואשר ,1953ב־ המזרחי,

 ורדי הקצין המשפטי, היועץ הוראות פי
המתנדבים. שורת חבר רפפורט, וחנן

 שקפצו הראשונים בוזבזה, לא התחמושת
ה־ שהגישו בשאילתא הדתיים. היו עליה

 לשני מבעד הרחוב אל הגיע הצרוד שקולו
 בחור עמד הבמה על גדולים. רמקולים

 חומה, ואפודה כחולים מכנסיים לבוש צעיר,
 עשרות ופלט גבו מאחורי ידיו את שהחזיק
 לפעם מפעם מובנים. ובלתי צפופים משפטים

 הקהל אל בתחינה פנה דבריו, את הפסיק
 אחד אף סנה. ולא בגין לא ״אני המרעיש:

 ילך מסכים שלא מי כאן. להיות חייב לא
בבקשה.״ תפריעו אל אבל מכאן.

צפ שלאברהם הראשונה הפעם זו היתה
ל הפומבית, הדיבור רשות ניתנה ,29 תי׳
 שהודבקו המודעות החוק. שומרי הפרעת לא

 על הכריזו הראוזה חלונות על ידיו בעצם
 מפלגת של הראשונה הפומבית אסיפתה

 המודעות, הבטיחו באסיפה, צדק. מאזני
 בחשבון הבאה והיחידה האחת הדרך תוסבר

העולם. שלום להבטחת
 של פרסומו בחבילה. מפורק סטן

 כאשר שנים, שמונה לפני כבר לו בא צפתי
 הראשונה, הכנסת לאולם מפורק סטן הכניס
 של תגובתו זו היתד, לבית־הסוהר. נשלח

 עורכי נגד תל־גזר, מקבוצת הצעיר הרועה
לש תוכניתו את לפרסם שסרבו העתונים

חוברת. בצורת חשבונו על הדפים אותה לום׳
 את צפתי של דרכו עברה רגע מאותו

ב העצבים ומרפאות האסורים בתי מרבית
כ חליפות, והופסק חודש משפטו מדינה.
 כי אחר עצבים רופא קבע פעם שבכל
 אותו שראו שהשופטים בעוד הבריא, צפתי
אחרת. סברו
 הפיתוח במפעלי צפתי מצא פרנסתו את

 כסף סכום צובר כשהיה ובערבה. בסדום
 על מכריז לתל־אביב, חוזר היה כלשהו,

 שבועון בהוצאת עוסק חדשה, מפלגה הקמת
אח שבועות לאחר הרגל את פושט שהיה
לאח הקים למשל, כך, קונים. מחוסר דים,
 חמאזנייס, סמל עם כנען מפלגת את רונה

צדק. מאזני במפלגת השגה שהתחלפה
 למפלגתו הרקע את צפתי הסביר השבוע
כש הרוסים. הם עכשיו ״הסכנה החדשה:
 הם מדינה, שהיא איזו כובשים הרוסים

 זה המלך המלך. את הורגים ראשון דבר
הרוסים.* מפני •להזהיר עלי לכן אני.

 ״הערבי הערבים: על צפתי של דעתו
 זהו מקבל שהוא הנשק ומלוכלך. חזיר הוא
חזיר.״ באף זהב נזם

 שתל-אביב הפורים, .חג הופעות. כל בץ
 .הפומ־ האסיפה היתה השבוע, בהן התברכה

והמוצלחים. המבדרים המאורעות אחד בית

סיני אלבום
הקהל ביקוש סיפוק לשם

סיני אלבום את להשיג עתה
לעתונים והקיוסקים הספרים חנויות בכל

ל״י 1.800 במחיר
 31.3.1957 עד הרשמה) (ללא

כולל: האלבום

באנגלית-צרפתית-עברית סיני מבצע של מפורט תאור •
צילומים 100מ־ למעלה •
 אלפי כנגד נצחון על שנים, לאורך ותוסס, חי שי

בחוץ־לארץ. לידידך האידיאלית המתנה — מכשולים

. סיני: לאלבום נוסו?־לנרשמים פרס
 ובאנגלית בעברית צבעונית סיני מפת

פר׳ 300 של מינימלי במחיר
המכירה נקודות בכל האלבום עם יחד להשיג

מיוחד סיני אלבום
דהלוקס ־ אבספורט - מהדורת

והקיוסקים הספרים חנויות בכל 25.3.57נד החל להשיג

צבעים 12ב־ מפוארת עור כריכת •
 בהד* מרהיבים, כצבעים נוספים עמודים 16 •

מיוחדת פסה
בצרפתית־עברית־אנגלית סיני מבצע של המלא הספור •
האלבום רוכש לבל חינם בצבעים סיני מפת •

בלבד ל״י 2.800 במחיר
 היום עוד שלך הטופס את הזמן
לעתוניק בקיוסקים או הספרים מסחר בבתי

1014 חזה העולם


